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Vážení a milí členové a příznivci, 
 
Horké léto nás neodradilo realizovat naplánované projekty a nápady. Po 20 letech tak obě kanceláře SAG prošly 
rekonstrukcí, v srpnu byla zahájena výstava „Svědkové lidskosti“ v Horním Maršově a připomenut jeho rodák 
Josef Tippelt, mladí ze Spirály a Junge Aktion se učili jazyk svých sousedů během Letní jazykové školy a děti se 
mohly (alespoň krátce) potkat na tradičním setkání dětí „Plasto Fantasto“. Tým v kanceláři SAG je stále mladší a 
nadále česko-německý a z toho mám samozřejmě velkou radost! 
 

Eva Engelhardt, 
 jednatelka SAG 

 

Okénko duchovního rádce SAG  

 

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení Ackermann-Gemeinde,  
 
čas od času se mě lidé ptají, proč jsem vlastně zůstal v Čechách. Moje odpověď je pak většinou: „Mám dlouhou, 
anebo krátkou verzi celého příběhu, ale nechte mě pro tentokrát začít s tou delš.“  
Začátek této delší verze mého příběhu bych Vám dnes, milí čtenáři a čtenářky, rád vyprávěl, protože právě on 
představuje důležitou motivaci pro mé přeshraniční angažmá.  Narodil jsem se v roce 1972. Město, kde jsem se 
narodil, leží v Dolních Rakousích, asi dvacet kilometrů od českých hranic. Znojmo je pak další větší město od 
mého rodného města. Narodil jsem se, a také vyrostl, v blízkosti hranic, kde však v té době byla železná opona. 
Teoreticky jsme tenkrát směli přes hranice do ČSSR, ale kdo by se dobrovolně nechal již na hranicích šikanovat? 
A tak jsem se až do roku 1990 nikdy nedostal ani do Čech, ani na Moravu. Česká republika pro mě byla tzv. 
„terra incognita“ – země neznámá.  Z našeho okolí se tenkrát jen málokdo vydal přes hranice. Jak absurdní právě 
když někdo žije tak blízko hranici! Jedna ze vzpomínek mého dětství jsou také manévry rakouské armády, které 
byly s velkými náklady uskutečňovány právě v našem okolí. Bylo nutné být připraven pro krizový stav. Co tím ale 
chci říct: železná opona nebyla děsivou realitou pouze pro obyvatele ČSSR, ale také pro nás, pro ty, kdo žili na 
druhé straně. Příští rok tomu bude 30 let od pádu železné opony. Tenkrát jsem to prožíval jako zázrak a stejně 
tak to pociťují dodnes. Jako Rakušan v Čechách se skrze mé povolání rád budu nadále na tomto zázraku podílet.    
 

P. Martin Leitgöb, 
Duchovní rádce SAG 

 
 
 

Poděkování za podporu   
 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce již uhradili 
členský příspěvek. Velký dík ovšem náleží i těmto našim členům a dalším podporovatelům, kteří se opět 
rozhodli poskytnout spolku SAG v období června až srpna 2017 peněžitý dar či jinou podporu: Pavel 
Mach, Eliška Hájková, Miroslav Palíšek, Karel Simon, Jiří Fráňa, Michal Karltreu, Markéta 
Woschniková, Jiří Ryneš.  
Velmi si Vaší podpory vážíme! 
 
 
 



 

 
 

 D. Pelin v kanceláři SAG 

 Rozlučka s dobrovolnicemi zleva D. Pelin, 
E. Engelhardt, L. Erdmann 

                              Johanna Lüffe 

 

Změny v kanceláři SAG            

 
V srpnu jsme se rozloučili s našimi dvěma dobrovolnicemi. S Dorou 
Pelin a Leslie Erdman. Obě kolegyně pro nás byly v době jejich 
působení v kanceláři SAG velikou oporou. Do budoucna jim přejeme 
vše dobré a doufáme v brzké shledání!  
 
 
 
 
 

 
 
 

Dora Pelin o době strávené u SAG 
 
„Těžko se tomu dá uvěřit, ale čas mé praxe u Sdružení Ackermann-Gemeinde se 
chýlí ke konci. Posledních šest měsíců bylo krásnou dobou, ve které jsem zažila 
spoustu skvělých věcí – sympozia, konference, setkání mládeže, Katolické dny, 
různé události, při kterých se SAG prezentovala, hospitace u Ackermann-
Gemeinde v Mnichově… mohla bych jmenovat spoustu dalších věcí, na což bych 
ovšem potřebovala více jak jednu stránku.  
Nejlepší z celého toho příběhu však byly skvělé kolegyně, které celkovou 
zkušenost ještě vylepšily. Ony mi budou chybět ze všeho nejvíce, a proto se 

těším, že konec mé praxe nebude definitivním rozloučením, ale že se společně 
uvidíme třeba již na příští výroční konferenci SAG!“  

 
     
Text a foto: Dora Pelin  
Překlad: SAG 

 
Nová dobrovolnice!  
Prvním školním dnem, 3. září, jsme u nás mohli přivítat novou dobrovolnici a novou posilu týmu. Pro rodačku 
z Essingen není Sdružení Ackermann-Gemeinde však úplnou novinkou. Johanna se od dětských let účastnila 
česko-německých táborů pro děti Plasto Fantasto organizovaných Junge Aktion Ackermann-Gemeinde.  
Tímto ji mezi námi srdečně vítáme a těšíme se na společné zážitky!  
V polovině září jsme se rozrostli také o dobrovolnici ASF, Sarah, která se Vám představí v dalším čísle 
Informačního listu4/2018.  

 
 
„Dobrý den, 
jmenuji se Johanna, je mi 18 let a jsem nová dobrovolnice u Sdružení Ackermann-
Gemeinde v Praze. Pocházím z malé vesničky nedaleko Stuttgartu, a proto je pro 
mě život ve velkém město něco zcela nového a nezvyklého, a já se nestačím divit, 
kolik možností toto město skýtá! 
V květnu jsem v Německu složila maturitní zkoušky, ale od začátku jsem věděla, 
že po ukončení střední školy nechci okamžitě nastoupit na univerzitu, ale že 
nejdřív chci zažít a poznat také něco jiného, co třeba tolik nesouvisí se školou a 
studováním. Protože jsem se dříve často účastnila česko-německého týdne pro 
děti Plasto Fantasto a jiných akcí organizovaných Junge Aktion, věděla jsem o 
možnosti absolvovat Evropskou dobrovolnou službu právě u Sdružení 
Ackermann-Gemeinde v Praze. A tak jsem se o toto místo dobrovolnice ucházela.  



 

 
 

Když jsme se doma loučili, nezapomněl můj dědeček poznamenat, že moje kroky míří tam, odkud on a moje 
babička pocházejí. Tím se uzavře malý rodiny kruh a já jsem zvědavá na vše, co zde zažiji a co mě tu čeká.  
Doma v Německu jsem vedle školy dělala hlavně sport a docházela do hodin příčné flétny. Sport jsem dělala 
dokonce závodně, a sice pozemní hokej. Další sporty mi však také nebyly cizí, a tak i jedna část mé maturity 
spočívala ve sportu. Není tedy divu, že tuto svoji vášeň chci i dále rozvíjet, proto chci po mém dobrovolnickém 
roce u SAG začít se studiem sportovních věd.   
Doufám, že se s vámi během mého působení u SAG budu moci setkat i osobně!”  
 
 Text: Johanna Lüffe 
 Překlad: SAG 

 
 

Pozvánky  

Výstava Svědkové lidskosti v Českých Budějovicích, 25. 9. – 30. 11. 2018  

Dne 24. září 2018 se v Jihočeském muzeu v Českých 
Budějovicích uskutečnila vernisáž putovní výstavy „Svědkové 
lidskosti - odpůrci z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 
1938-1945“. Tentokrát proběhlo celkové zahájení poněkud 
netradičně, neboť samotné vernisáži předcházely i události 
další. Mše svatá v jihočeské vsi Horní Zvonková a následně 
konference konaná v Jihočeském muzeu, kterou zahájil bývalý 
předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde pan Jaromír Talíř. 
Sled těchto událostí a datum jejich konání není zcela náhodný. 
Jeden z představitelů vyobrazených v rámci výstavy, P. 
Engelmar Unzeitig, působil právě v Horní Zvonkové, kde byl 
také v roce 1941 gestapem zatčen a převezen do 
koncentračního tábora v Dachau, kde v roce 1945 v pouhých 
34 letech zemřel. 71 let po jeho smrti byl otec Unzeitig 24. září 
2016 blahořečen v německém Würzburgu, a tak jsme při příležitosti dvouletého výročí chtěli uctít památku 
jednoho ze „Svědků lidskosti“, blahoslaveného P. Engelmara Huberta Unzeitiga.  

Výstavu můžete navštívit od 25. září – 30. listopadu 2018 v otevíracích hodinách muzea 9.00 hod. – 17.30 hod.  

 

 Text: SAG 

 

Výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde, 8. – 10. 2. 2019 

Již v předstihu si Vás dovolujeme pozvat na jubilejní výroční konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde, která 
se uskuteční od 8. – 10. února 2019. Na konferenci oslavíme 20 let Sdružení Ackermann-Gemeinde. Pozvánku 
společně s bohatým programem jubilejního ročníku můžete očekávat v dalším čísle Informačního listu 4/2018.  

 

Výroční konference Sdružení Ackermann-

Gemeinde 

„Vize a výzvy 1989-2019“ 

8. – 10. 2. 2019 

HOTEL IRIS EDEN, Vladivostocká 2,  

Praha-Vršovice 

   



 

 
 

 Zástupci Junge Aktion při udílení ceny 

Junge Aktion             
 

Junge Aktion získala další cenu, 28. 6. 2018 
To, že Junge Aktion (dále JA) odvádí v oblasti mezinárodní 
mládežnické práce „znamenité“ výsledky, dokazuje po Evropské 
ceně občana, kterou JA získala v minulém roce, další nové 
vyznamenání: Dne 28. července se JA zařadila mezi organizace, 
které byly v Mnichově oceněny cenou Bavorského zemského 
sněmu. Cena se letos vázala k mottu - Bavorsko žije Evropu. 
Z velikého množství 100 uchazečů se rozdělovaly tři ceny – o 
třetí místo se rozdělily příspěvky Europäische Netz in Sinzing – 
Wir brauchen Europa – Europa braucht uns a Gemeinsam leben 

und lernen in Europa, Passau. První místo putovalo k iniciativě - 
Pulse of Europe, která byla stejně jako JA v loňském roce 

vyznamenána cenou Evropského občana. JA se mohla těšit z druhého místa, o které se podělila s iniciativou 
Europa-Union Augsburg. V den udílení ceny si členové JA společně se zástupci Ackermann-Gemeinde a Sdružení 
Ackermann-Gemeinde mohli užít prohlídku budovy zemského sněmu a při tom si v zasedacím sále zkusit, jak se 
sedí na poslaneckém křesle. Samotnou slavnost moderoval známý televizní moderátor Ulrich Wickert. Každá 
organizace byla prostřednictvím videa krátce představena. U JA byly ukázány snímky z nedávné akce – 
z cykloprojektu z Prahy na Německé katolické dny do Münsteru (video je k dispozici na YouTube) s mottem 
Hledej mír. Vedle ohlédnutím se za cykloprojektem, nastínil mluvčí JA Mattias Melcher další událost, tentokrát 
česko-slovensko-německo-maďarské silvestrovské setkání v Budapešti ve dnech 28. prosince 2018 až 1. ledna 
2019, neboť udělení této ceny dodalo všem členům JA velikou porci motivace do budoucích konání 
mládežnických setkání. Nakonec neopomněl Matthias Melcher poděkovat všem současným, ale i čestným 
členům: JA Franzi Olbertu a P. Antonu Ottemu. Následně obdrželi zástupci JA diplom z rukou prezidentky 
zemského sněmu, paní Barbary Stamm.       

 Text: Christoph Mauerer 
 Překlad: SAG 

 

Z činnosti SAG             
 

Sudetoněmecké dny, 18. – 20. 5. 2018 
Je to již více než 70 let, co sudetoněmecké obyvatelstvo bylo nuceno opustit tehdejší Československo a začít 
nový život ve válkou zpustošeném a zlomeném Německu. Protože vyhnaní sudetští Němci z počátku viděli, že 
jsou odkázáni jen sami na sebe, uspořádali v roce 1950 v Kemptenu první Sudetoněmecký den. Tato tradice 
pokračuje dodnes.    
Letos konal již 69. ročník, již tradičně v německém Augsburgu, a Junge Aktion u toho nemohla chybět. 
V návaznosti na uskutečněný cykloprojekt se nemohla JA prezentovat lépe. V pátek nás čekal prvořadý úkol, a 
sice postavit stánek na výstavišti v Augsburgu. Jakmile jsme tak učinili, vydali jsme se směrem k augsburské 
radnici, kde bylo připravené slavnostní zahájení.  
Posilněni pátečním zahájením se všichni v sobotu vydali ke svým stánkům (Junge Aktion a Ackermann-Gemeinde 
měly každý svůj stánek, ale stály hned vedle sebe), aby mohli prezentovat jak zmíněný cykloprojekt, tak celkovou 
činnost Junge Aktion.  
Na náš stánek zavítalo mnoho lidí, kteří se zajímali o projekt a jejichž pozornost upoutala veliká mapa vyvěšená 
na našem stánku. Díky tomuto bylo podníceno spousty plodných rozhovorů, které se vydaly různými směry – ať 
k rokům 1945-6 nebo k současné politické, resp. společenské situaci.  
Celkově panovalo mezi lidmi upřímné nadšení a radost z toho, že jsou mladí lidé, kteří se zasazují o česko-
německé vztahy a přispívají k jejich vylepšení.  
Toto platilo i pro „prominentní“ návštěvníky stánku Junge Aktion, mezi kterými byly osobnosti jako vídeňský 
arcibiskup kardinál Schönborn, prezidentka bavorského zemského sněmu Barbara Stamm nebo ministryně pro 
rodinu, práci a sociální věci, paní Kerstin Schreyer.  
Při nedělním odpoledni se pomalu všichni účastníci vydali na cestu domů. Zástupci Junge Aktion tak opět složili 
svůj stan a obohaceni o nové zkušenosti a kontakty se mohli odebrat směr domov.   
  Text: Junge Aktion 



 

 
 

Účastníci letní školy  

Skupinové foto účastníků letní školy   

Letní jazyková škola Plzeň 5. – 9. 8. 2018 
Začátkem srpna se v Plzni uskutečnila zcela nová akce 
Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde, a sice česko-
německá jazyková škola, která se vázala k tématu: „Skrze 
česko-německý dialog k lepšímu porozumění“. Naše 
dobrovolnice Leslie Erdmann se také zúčastnila a o své 
zážitky by se ráda podělila:  
 
V neděli jsme se všichni setkali na hlavním nádraží v Plzni, 
abychom se společně mohli vydat směrem k našemu 
civilizaci vzdálenému a hlubokým lesem obklopenému 
ubytování. Zde se všichni účastnicí pomalu začali 
seznamovat, ale díky poznávacím hrám se brzy prolomily 
ledy. Další den nás navštívil jazykový animátor z Tandemu, díky kterému jsme se formou hry naučili nové 
pozdravy. A tak nyní můžeme používat nejen „ahoj!“ a „hallo!“, ale i např. „čauky!“ nebo „moin, moin!“ 
(severoněmecký pozdrav, pozn. redakce).  
Odpoledne jsme strávili opět s Tandemem, tentokrát tzv. „Stadtrally“, při které jsme se hodně naučili a ještě více 
nasmáli. Večer jsme potom diskutovali o významu znalosti jazyků a jmenovali jsme si mj. vědecké důvody, proč 

je důležité učit se cizím řečem.   
Další den se to vše opravdu rozběhlo. Němečtí účastníci se učili první česká 
slova a čeští účastníci si zase vylepšovali svou němčinu. V poledne jsme 
ještě hráli jednu hru, která nás nechala bloudit lesem, a na večer jsme 
mohli aplikovat vše nově naučené při tzv. „Speed Datingu“, kdy každý směl 
používat pouze druhý jazyk.   
Ve středu jsme nezaháleli a pilně pokračovali v učení. Ti odvážnější z nás 
pak byli odměněni zchlazením v tamějším rybníku. Večer jsme strávili ještě 
zbývající čas společně. Hraním her, zpíváním písniček, které jsme znali už 

z rána, kdy jsme si prohlíželi důležité Dialogy v Bibli.  
Čtvrteční loučení pak bylo více než těžké. Nejen s nově nabytými znalostmi, ale také se spoustou nových přátel 
jsme opouštěli Plzeň a doufali v brzké setkání!  
Děkujeme za podporu Česko-německému fondu budoucnosti a Tandemu!  
  Leslie Erdmann, ASF dobrovolnice 
  Překlad: SAG 

 
 

Blahopřejeme 

 

Narozeniny  
 
Dne 29. srpna 2018 oslavil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Mons. Jan Graubner, své 70. 
narozeniny. I my za Sdružení Ackermann-Gemeinde se přidáváme ke gratulantům a přejeme Jeho excelenci 
mnoho zdraví do dalších let a spoustu Božího požehnání!  
 

 
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví svá životní jubilea!  

 Karla Zacharikovová Nevařilová, 60 let  
 Imrich Hendel, 70 let 

 Angela Lavičková, 90 let 
 Jiří Zegzulka, 60 let 
  
Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho Božího požehnání do dalších let! 

 



 

 
 

 E. Marxová přebírá vyznamenání z rukou 
Mons. Kročila  

Ocenění 
Dne 2. srpna 2018, v předvečer svátku sv. Auraciána, patrona diecéze, 
udělil českobudějovický biskup Vlastimil Kročil stříbrnou medaili 
tohoto světce čtyřem osobnostem, které se zasloužily o rozvoj 
jihočeské diecéze. Mezi vyznamenanými je také členka SAG paní Ema 
Marxová, rodačka ze šumavské farnosti Zvonková, kde jako malé dítě 
osobně poznala P. Engelmara Unzeitiga. 
Paní Emma je neúnavnou aktivní farnicí ve Větřní a pomáhá i v 

okolních farnostech českokrumlovského vikariátu. Celá léta je také 
duší česko-německých šumavských aktivit. Její zásluhou vznikl např. 
česko-německý spolek při kostele sv. Jana Nepomuckého ve Větřní. 

Spolupracuje s krajanským sdružením „Glaube und Heimat“ a Česko-německým spolkem sv. Jana Křtitele. 
Velmi si milé Emmy vážím a ze srdce jí k významnému ocenění gratuluji! 
 

 Text: Helena Faberová 
 Foto: Miroslav Bína, bcb.cz  

 
50. let kněžského svěcení 
Dne 3. září 2018 oslavil rohrský emeritní opat Gregor Zippel zlaté výročí kněžského svěcení. Opatu Zippelovi 
blahopřejeme a do dalších let vyprošujeme mnoho Božího požehnání!  
 
 

Z kalendáře SAG 

 
25. 9. – 30. 11. Výstava „Svědkové lidskosti“ České Budějovice   
28. – 30. 9.  Podzimní setkání Spirály v Plzni, téma – Žena a náboženství 

 

Zajímavosti, kultura a literatura 

 
Výstavy  

Koudelka: Invaze 68 & archivní záběry Jana Němce 
 
V souboru fotografií Invaze 68 zachytil Josef Koudelka intervenci vojsk Varšavské smlouvy 
do Prahy, náhlou katastrofu, která zásadně ovlivnila osudy obyvatel naší země. Přestože 
se nikdy předtím reportáží nezabýval, jeho snímky pořízené během několika 
dramatických srpnových dnů se staly symbolem národní tragédie, ale i symbolem 
jakéhokoli vojenského útlaku a boje za svobodu. Soubor dnes patří ke klasickým dílům 
poválečné reportážní fotografie. 
Výstava a prostorová video instalace fotografií Josefa Koudelky & archivních záběrů Jana 
Němce je prezentována u příležitosti 50. výročí invaze a vychází ze stejnojmenné knihy, 
která byla dosud publikována ve dvanácti jazykových mutacích. 
Výstava probíhá v 5. patře Veletržního paláce v Praze. 

 Text a foto: prague.eu 

100 let očima fotografů 
 
100 let očima fotografů je název putovní výstavy, která bude zahájena 
v Národním archivu a postupně bude představena na dalších místech 
v Praze i mimo ni. Na výstavě je zastoupeno 120 fotografů. Staré 
fotografie nám připomenou časy dávno minulé i nedávné. Výstavu ve 
spolupráci s Národním archivem připravil NIPOS a Svaz českých 
fotografů. 



 

 
 

Století, které uplynulo od založení Československa v roce 1918, nabízí nepřeberné množství dokumentů 
i vzpomínek a stejně nekonečnou řadu fotografií. Fotografie vybrané ze sbírkového fondu spojují autenticitu 
zobrazené skutečnosti s individuálním přístupem autora, jeho hodnocením, prožitkem, emocí, neboť i on byl 
aktérem historické události, jejíž obraz zprostředkovává, současníkem osob, jejichž podobu uchovává. 
Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího 
okamžiku – mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé světové války, únorový 
převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb 
filosofa Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické chvíle a osoby 
s daným obdobím spjaté, ale především se snaží zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, 
poetiku každodennosti. 

 

Literatura 
 

Schulze Wessel Martin  
Pražské Jaro: Průlom do nového světa  
 
Rok 1968 patří v českých dějinách ke zlomovým okamžikům. Na jedné straně 
představuje pokus o revizi politické a ekonomické situace Československa, na straně 
druhé vykročení směrem k pluralitní demokracii. Česká historiografie se tomuto tématu 
začala intenzivně věnovat záhy po listopadu 89. Dodnes však nedospěla k ucelené, 
synteticky pojaté interpretaci. V jubilejním roce s ní naopak přichází německý 
bohemista a rusista Martin Schulze Wessel. Ten ve své monografii, lakonicky nazvané 
Pražské jaro, nazírá celospolečenské změny roku 1968 prizmatem postupného tání 
totalitního režimu, který erodoval jednak kvůli československým reakcím na odhalení 

Stalinova kultu osobnosti (revize politických procesů), jednak v důsledku ekonomické krize, do níž se plánovaná 
ekonomika na přelomu 50. a 60. let dostala.  
 
Společenské změny roku 1968, resp. konce 60. let, Schulze Wessel vnímá v rovině politické, ekonomické, ale i 
kulturní, přičemž právě v liberalizaci kulturního prostředí (noviny, časopisy, divadlo, film) vidí jednu z příčin 
skutečné revize socialismu v Československu, jež se v tomto ohledu výrazně liší od pokusů o revizi ve 
středovýchodní Evropě roku 1956. Velkou předností jeho esejisticky pojaté práce je skutečnost, že český rok 
1968 nazírá v širokém kontextu evropského roku 1968. Důraz přitom klade jak na českou jedinečnost, tak i na 
provázanost a vzájemné inspirace se západním hnutím. Díky tomu předkládá velmi vyvážený a přitom podnětný 
pohled na české dějiny 60. let 20. století a na jejich vyústění v prvních devíti měsících roku 1968. Své líčení končí 
sovětskou invazí do Československa v srpnu 68, která celý obrodný proces zastavila a společenské dění v 
ekonomické, politické i kulturní rovině zbavila veškerých demokratizačních tendencí. 
 
 
 Text a foto: cupress.cuni.cz 

 
Emmert František 
Zlomové osmičky  
 
Kdo se podílel na vzniku Československa v roce 1918? Jak probíhal Vítězný únor v roce 
1948? Nebo co se dělo při sovětské okupaci v roce 1968? Připomeňte si letopočty s 
osudovou osmičkou na konci, které poznamenaly dějiny Československa a staly se 
klíčovými momenty naší historie. Unikátní publikace zachycuje ty nejzásadnější 
okamžiky na dobových snímcích a dává nahlédnout do dění těchto čtyř zlomových let.  

 
 

 Text a foto: cupress.cuni.cz 



 

 
 

Divadlo 
 
Pražský divadelní festival německého jazyka 
V roce 2018 bude festival prezentovat již 23. ročník. Založen byl v roce 1996 spisovatelem a dramatikem Pavlem 
Kohoutem, původně jako Německé divadlo v Praze. Od roku 1997 je ředitelkou festivalu Jitka Jílková, která za 
svoji profesní činnost obdržela rakouské i německé státní vyznamenání. Za dobu více než dvacetileté historie 
festivalu se v Praze představili uznávaní režiséři jako George Tabori, Robert Wilson, Andreas Kriegenburg, Luk 
Perceval, Christoph Marthaler, Frank Castorf, Thomas Ostermeier, Martin Kušej, Herbert Fritsch, René Pollesch, 
Stephan Kimmig nebo Antú Romero Nunes, slavné herecké osobnosti – např. Klaus Maria Brandauer, Bruno 
Ganz, Josef Hader, Sophie Rois, Lars Eidinger, Corinna Harfouch či v posledním ročníku plejáda hvězd Sandra 
Hüller, Ursina Lardi, Samuel Finzi, Markus John a celá řada renomovaných divadelních souborů, mezi něž patří 
zejména Deutsches Theater Berlin, Schaubühne Berlin, Berliner Ensemble, Thalia Theater Hamburg, Burgtheater 
Wien, Schauspielhaus Zürich, Münchner Kammerspiele, Volksbühne Berlin, Maxim Gorki Theater a mnoho 
dalších, v neposlední řadě i soubory nezávislé scény jako She She Pop, Rimini Protokoll nebo International 
Institute of Political Murder. Více informací o festivalu naleznete na: theater.cz 
  Text: theater.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech 
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. 

Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích vydáních Informačního Listu. Děkujeme. 

Informační list vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 3/2018 vychází v září 2018. 
Uzávěrka příštího čísla 4/2018 je 11. prosince 2018. 
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Staň se členem Sdružení Ackermann-Gemeinde a pomáhej tak aktivně 
utvářet podobu a činnost spolku! 

 
Členové spolku SAG mají všichni jeden cíl – být společenstvím. Naše akce pořádáme pro celou 
rodinu. Žijeme ze zkušeností a životních příběhů našich aktivních členů. Chceme podporovat 
společnou debatu mezi generacemi a odstraňovat předsudky. V multikulturní Evropě nabízíme naše 
zkušenosti, které jsme nasbírali během 70 let existence Ackermann-Gemeinde, a proto můžeme 
spolupracovat na mezikulturním porozumění všech národů. Jsme důležitým partnerem jak institucí, 
tak zároveň mnoha jednotlivců. 
Čerpejte výhody z naší široké sítě kontaktů v oblasti česko-německých vztahů! 
  
Kdo se může stát členem SAG? 
Členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se může stát každý jednotlivec, který se ztotožňuje s našimi 
cíli, stejně jako i jiná občanská sdružení, instituce a organizace s právní subjektivitou. 
Pro členy od 14-26 let věku je uvnitř SAG organizována skupina mladých SPIRÁLA. 
  
Jaké výhody mají členové SAG? 
 

 Podstatně snížený účastnický poplatek při našich akcích a konferencích 

 Přednostní příjem informací/pozvánek, infoservis 

 Spolupráce (dobrovolná) na našich akcích a poznávacích cestách 

 Zasílání našich Informačních listů a časopisu Ackermann 4x do roka zdarma 

 Bezplatné využívání knihovny SAG v naší pražské kanceláři 

 Pravidelné pozvánky na různé kulturní akce 

 Možnost ovlivňovat vedení spolku prostřednictvím voleb do předsednictva 
  
V případě Vašeho zájmu o členství nám zašlete na naši adresu vyplněnou a podepsanou přihlášku, 
kterou lze najít na našich webových stránkách v záložce Činnost - Dokumenty. 

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz/

